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uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Článok I. 
Strany dohody 

1.1 Dodávateľ: 
Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a.s. 
Sídlo: Nitrianska 7555/18,921 Ol Piešťany 
IČO: 35 743 565 
DIČ: 2020230135 
IČ DPH: SK2020230135 
Zastúpený: Martin Ondko, predseda predstavenstva 
Údaj o zápise: 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Spoločnosť je zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka č.: 

10626/T 
(ďalej len "dodávate!'") 
a 
1.2 Odberateľ 
1.2.1 
Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
(ďalej aj "odberatel"') 
Odberateľ ako centrálna obstarávacia organizácia postupoval podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečil verejné 
obstarávanie dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa, ktorým sú organizácie v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, zoznam ktorých tvorí prílohu č. l tejto Zmluvy. 
Dodávateľ a odberateľ uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Rámcovú dohodu o združenej 
dodávke elektrickej energie (ďalej len "dohoda") 

Článok II. 
Základné ustanovenia 

2.1 Splnomocnený odberateľ, ako verejný obstarávateľ, realizoval centrálne verejné obstarávanie 
na predmet zákazky "Združená dodávka elektrickej energie", vrátane jej prepravy distribučnou 
sústavou do jednotlivých odberných miest organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a prevzatie 
zodpovednosti za "odchýlku" pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, postupom verejnej 
súťaže v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 343/2015). 
2.2 Na základe vyhodnotenia podmienok verejnej súťaže organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK uzatvárajú s dodávateľmi na predmet zákazky podľa bodu 2.1 tohto článku túto dohodu na dobu 
určitú s predpokladanou dobou dodávky elektrickej energie na dva roky odo dňa01.01.2017 do dňa 
31.12.2018. Za podmienok podľa čl. III uzatvoria jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK s dodávateľom uvedeným v čl. I. v bode1.1 na základe výsledku automatizovaného vyhodnotenia 
verejnej súťaže, v rámci ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná, t.j. obsahovala najnižšiu 
cenu čiastkovú zmluvu na dodávku elektrickej energie (ďalej len "čiastková zmluva") pre odberné 
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miesta organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sú uvedené v Prílohe č. l tejto dohody na 
24 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Článok III. 
Zadávanie zákaziek 

3 .l Čiastkové zmluvy na obdobie dvadsaťštyri po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
uzatvoria jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s dodávateľom, uvedeným v čl. I. 
v bode 1.1 na základe výsledku automatizovaného vyhodnotenia verejnej súťaže, v rámci ktorej bola 
jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná, t.j. obsahovala najnižšiu cenu: 

- cena za komoditu NN: 44,58 €/MWh bez DPH, 
-cena za komoditu VN: 44,58 €/MWh bez DPH. 

Článok IV. 
Predmet čiastkovej zmluvy 

4.1 Predmetom čiastkovej zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období (dvadsaťštyri po sebe 
nasledujúcich kalendámych mesiacov) : 
a) dodávať elektrickú energiu v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi (zákon č. 
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, nariadenie vlády č . 317/2007 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrickou energiou, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.24/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútomého trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútomého 
trhu s plynom) do odberných miest organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uvedených v 
Prílohe č. l tejto dohody a podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode, a v súlade s jednotlivými 
zmluvami uzatvorenými medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a dodávateľom 
podľa čl. III., 
b) zabezpečiť pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK prístup do príslušnej 
distribučnej siete, distribúciu v kvalite garantovanej technickými podmienkami Prevádzkovateľa 
distribučnej siete, 
systémové služby a ostatné služby spojené s použitím siete a s distribúciou a prepravou elekh·ickej 
energie (ďalej len "distribučné služby") od príslušného Prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej sú 
jednotlivé odberné miesta príslušnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pripojené v 
rozsahu a podľa podmienok tejto dohody a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej 
siete, 
c) prevziať za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zodpovednosť za odchýlku za odberné 
miesta uvedené v Prílohe č. l tejto dohody voči zúčtovateľovi odchýlok. 

Článok V. 
Miesto dodania a odberné miesta 

5.1 Miestom dodania predmetu zákazky: "Združená dodávka elektrickej energie, vrátane jej prepravy 
distribučnou sieťou do jednotlivých odberných miest organizácií v zriad'ovatel'skej pôsobnosti TSK" 
sa rozumejú odberné miesta organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa zoznamu uvedeného 
v Prílohe č . l tejto dohody. 
5.2 Dodávateľ berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien, zmien všeobecne záväzných 
právnych predpisov, alebo zmenou energetických zariadení môže dôjsť k zmene počtu odberných 
miest uvedených v Prílohe č. l tejto dohody a odobraného množstva elektrickej energie. 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke elektrickej energie v predbežnom dojednanom množstve, 
odvodenom od spotreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti - TSK za kalendárny rok 
predchádzajúci príslušnému kalendárnemu roku. 

Článok VI. 
Podmienky dodávky elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie 

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať elektrickú energiu do odberných miest organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
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TSK v množstve a čase podl'a potrieb jednotlivých organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK 
a zabezpečiť u Prevádzkovatel'a distribučnej siete pre odberné miesta organizácií v zriaďovatel'skej 
pôsobnosti TSK distribučné služby. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v kvalite podl'a technických podmienok prístupu a pripojenia do 
siete Prevádzkovatel'a distribučnej siete. 
6.2 Za dodané množstvo elektrickej energie sa považujú hodnoty podl'a údajov určeného meradla, 
ktoré poskytuje Prevádzkovate!' distribučnej siete. Za správnosť nameraného množstva dodanej 
elektrickej energie a kvalitu v odbernom mieste odberatel'a zodpovedá Prevádzkovate!' distribučnej 
siete. 
6.3 Organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK je povinná riadiť sa Prevádzkovým poriadkom 
Prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými podmienkami distribučnej siete v zmysle zákona 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
6.4 Dodávate!' elektrickej energie je povinný dodať elektrickú energiu a zabezpečiť distribúciu 
elektrickej energie odberateľovi elektrickej energie v súlade s touto dohodou, iba ak je odberné 
miesto odberatel'a elektrickej energie pripojené k distribučnej sieti Prevádzkovatel'a distribučnej siete. 
6.5 Meranie dodávok elektrickej energie, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí 
Prevádzkovate!' distribučnej siete. 
6.6 Organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK umožní Prevádzkovatel'ovi distribučnej siete 
prístup k meraciemu zariadeniu za účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny, montáž alebo odobratia 
meracieho zariadenia. 
6.7 Ak organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zistí, že meracie zariadenie je poškodené alebo 
nefunkčné, vyzve v zmysle Prevádzkového poriadku Prevádzkovatel'a distribučnej siete na jeho 
opravu resp. výmenu. 
6.8 Pri riešení stavu núdze a obmedzujúcich opatreniach zamedzujúcich ich vzniku sú dodávateľa 
odberateľ elektrickej energie povinní postupovať podl'a všeobecne záväzných právnych predpisov 
(vyhláška č. 416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o 
vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu 
núdze v znení neskorších predpisov)a technických podmienok Prevádzkového poriadku 
Prevádzkovatel'a distribučnej siete. 
6.9 Kvalita dodávanej elektrickej energie a distribúcie elektrickej energie nemusí byť dodržaná, ak: 
a) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na elektrických zariadeniach, 
b) organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK porušuje ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov, pravidiel trhu s elektrickou energiou a iných príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov; 
Uvedeným ustanovením nezaniká povinnosť dodávatel'a včas informovať odberatel'a elektrickej 
energie o vzniknutých udalostiach. 
6.1 O V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektrickej energie z dôvodu havárie alebo 
poruchy na zariadeniach distribučnej siete alebo akéhokol'vek iného dôvodu sa dodávate!' zaväzuje 
vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie, aby v súčinnosti s Prevádzkqvatel'om distribučnej siete obnovil 
dodávku a distribúciu elektrickej energie do odberných miest organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
TSK. Tým nie je dotknutá povinnosť organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK strpieť 

obmedzenia pri vyhlásení stavu núdze podl'a § 20 zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSKje povinná postupovať v 
prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu núdze podl'a príslušných právnych predpisov a 
Havarijného plánu, ktorý je súčasťou Technických podmienok prevádzkovania distribučnej siete 
Prevádzkovatel'a distribučnej siete a poskytnúť súčinnosť Prevádzkovatel'ovi distribučnej siete. V 
prípadoch bezdôvodného prerušenia dodávky a distribúcie elektrickej energie je organizácia 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK oprávnená účtovať zmluvnú pokutu v zmysle čl. X bodu l 0.1. tejto 
dohody, ako aj si uplatniť náhradu škody. 
6.11 Ak dodávate!' zistí skutočnosti , že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce 
mu z tejto dohody, je povinný oznámiť túto skutočnosť organizáciám v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
TSK najneskôr 60kalendárnych dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti z tejto 
dohody. V prípade nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti má organizácia v zriaďovatel'skej 
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pôsobnosti TSK právo účtovať zmluvnú pokutu v zmysle článku X bodu l 0.3. tejto dohody, ako aj si 
uplatniť náhradu škody, ktorá jej vznikla. 
6.12 Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v prípade p01úch na odbernom mieste na časti 
vymedzeného územia príslušného Prevádzkovateľa distribučnej siete bude kontaktovať autorizovanú 
osobu Prevádzkovateľa distribučnej siete pre styk s odberateľmi (zoznam autorizovaných osôb 
Prevádzkovateľa distribučnej siete je uvedený na internetovej stránke príslušného Prevádzkovateľa 
distribučnej siete). 
6. 13 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom 
odchýlok. 
6. 14 Dodávateľ zároveň vyhlasuje, že za každú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu. 

Článok VII. 
Termín plnenia 

7 .l Dodávateľ sa na základe tejto dohody zaväzuje dodávať elektrickú energiu a zabezpečiť 
distribučné služby do odberných miest jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na 
základe podmienok stanovených v čiastkových zmluvách. 
7.2 Doba začatia dodávky elektrickej energie a zabezpečenia distribučných služieb pre jednotlivé 
odberné miesta uvedené v Prílohe č. l môže byť rozdielna v závislosti od vysporiadania zmluvných 
vzťahov jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s predchádzajúcim dodávateľom. 
7.3 Jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK začnú odoberať elektrickú energiu a 
využívať distribučné služby od dodávateľa na základe písomnej výzvy doručenej Dodávateľovi, 
čiastkovej zmluvy, ktorá bude obsahovať adresu odberného miesta resp. adresy odberných miest, POD 
kód odberného miesta, dátum a obchodnú hodinu začiatku dodávky, ročné zmluvné množstvo, denné 
maximálne množstvo a percentuálny podiel váh po jednotlivých mesiacoch. 

Článok VID. 
Cena za dodávku elektrickej energie vrátane prepravy a distribúcie 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej výške ceny za dodávku elektrickej energie na obdobie 
trvania čiastkovej zmluvy, podľa ktorej bude dodávateľom jednotlivým organizac1am 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK účtovaná dodávka elektrickej energie. Cena za elektrinu dodávanú 
počas trvania tejto zmluvy je stanovená na základe výberu najvýhodnejšej ponuky podľa čl. III Tejto 
dohody. 
8.2 Ceny za distribučné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúcich sa na distribučnú službu poskytovanú 
Prevádzkovateľom distribučnej siete. 
8.3 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať ktorejkoľvek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie a cena dohodnutá podľa bodov 8.1 
a 8.2 je konečná. 

Článok IX. 
Platobné podmienky a fakturácia 

9.1 Faktúry za dodávku elektrickej energie budú vystavené samostatne za silovú zložku elektrickej 
energie a za prepravu, distribúciu a spotrebnú daň pre každé odberné miesto organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa Prílohy č.l tejto dohody. Spôsob úhrady faktúr bude 
realizovaný bankovým prevodom. 
9 .2 Dodávateľ vystaví mesačné faktúry jednotlivo pre každé odberné miesto orgamzac1e 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, vrátane DPH, za opakované dodanie tovaru a služby na základe 
mesačného odpočtu elektrickej energie. 
9.3 Splatnosť všetkých faktúr je 30 kalendárnych dní od dátumu jej odoslania avšak najmenej 20 dní 
odo dňa ich doručenia odberateľovi. 
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9.4 Úhradou sa rozumie zadanie príkazu na úhradu zo Štátnej pokladnice a odpísanie vyfakturovanej 
sumy z účtu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na účet Dodávateľa. 
9.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 
zhotoviteľovi na doplnenie, lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť od jej doručenia 

objednávateľovi . 

9.6 Faktúry vystavené dodávateľom jednotlivo pre každé fakturované odberné miesto organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú doručované na adresu, ktorú určí jednotlivá organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
Dodávateľ zabezpečí na internetovej stránke možnosť kontroly vystavených a zaplatených faktúr 
spotreby, možnosť nahlásenia odpočtu, nahlasovania sťažností a iných oznamov. 
9. 7 Odberné miesto s mesačným odpočtovým cyklom. 
9.7.1 Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti a TSK sa zaväzuje platiť mesačné preddavky 
z predpokladaného množstva za dodávku a distribúciu elektrickej energie v kalendárnom mesiaci vo 
výške 1112 z ceny predpokladaného ročného množstva (má sa na mysli dvanásť po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov)dodávky a distribúcie elektrickej energie na základe mesačnej faktú1y 
vystavenej dodávateľom 
9.7.2 Dodávateľ vystaví vyúčtovacie faktúry na úhradu ceny za skutočnú dodávku a distribúciu 
elektrickej energie spätne, za príslušný kalendárny mesiac na základe riadneho odpočtu meradla k 
poslednému dňu príslušného mesiaca. Výška uhradených zálohových preddavkov bude zohľadnená vo 
vyúčtovacej faktúre za skutočný odber elektrickej energie. Faktúru za dodávku a distribúciu elektrickej 
energie za predchádzajúci kalendárny mesiac s vyúčtovaním uhradeného preddavku vystaví dodávateľ 
do 12. (dvanásteho)kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 
9.8 Odberné miesto s iným ako mesačným odpočtovým cyklom. 
9.8.1 Pre Odberné miesto s iným ako mesačným odpočtovým cyklom sa mesačné preddavky za 
opakovanú dodávku a distribúciu elektrickej energie stanovia so zohľadnením histórie spotreby 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnutej Prevádzkovateľom distribučnej siete, za 
predchádzajúci odpočtový cyklus, pokiaľ sa strany dohody nedohodnú inak. Organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zaväzuje platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 z ceny 
predpokladaného ročného množstva (má sa na mysli dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov)dodávky a distribúcie elektrickej energie na základe mesačnej faktú1y vystavenej 
dodávateľom. 

9.8.2 Zúčtovacie obdobie je dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo iné časové 
obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa distribučnej siete. 
Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s riadnym odpočtom meradla odberného miesta s iným ako mesačným 
odpočtovým cyklom vystaviť vyúčtovaciu faktúru za celé zúčtovacie obdobie najneskôr do 15 
kalendárnych dní po skončení zúčtovacieho obdobia. Výška uhradených mesačných zálohových 
preddavkov bude zohľadnená vo vyúčtovacej faktúre za skutočný odber elektrickej energie. V prípade, 
ak zúčtovacie obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa distribučnej siete bude 
dlhšie ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je dodávateľ oprávnený vystaviť 
predbežnú vyúčtovaciu faktúru s odhadovanou ročnou spotrebou organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK za obdobie kalendárneho roka (ďalej len "predbežné ročné vyúčtovanie") a to do 15 
dní od skončenia kalendárneho roka. Úhrada mesačných preddavkov nie je dotknutá. Po uskutočnení 
odpočtu meradla odberné miesto za celé zúčtovacie obdobie, vystaví dodávateľ záverečnú vyúčtovaciu 
faktúru so zohľadnením úhrad mesačných preddavkov a úhrady predbežného ročného vyúčtovania. 
9.9 Príslušná organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK uhradí vyfakturovaný nedoplatok 
dodávateľovi v lehote 
splatnosti faktúry za združené služby. Vyfakturovaný preplatok dodávateľ vráti príslušnej organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na jej účet v termíne do 30 dní od vystavenia faktúry za spotrebu 
elektrickej energie. 
9 .l O Faktúry za dodávku elektrickej energie a distribučné služby podľa článku IX. budú obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. 
9.11 Ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dilom splatnosti faktúry 
nasledujúci pracovný deň. 
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9.12 Po vzájomnej dohode s dodávateľom moze orgamzac1a v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK 
dodatočne upraviť výšku preddavkových platieb za dodavku elektrickej energie. Dodávate!' je povinný 
oznámiť príslušnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK výšku preddavkových platieb na 
dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov vopred. 

Článok X. 
Zmluvné pokuty a Sankcie 

l O.I Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. Vl. bodu 6.1 O tejto dohody, je dotknutá 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK oprávnená účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške l OO EUR (slovom jednosto eur) za každú, aj začatú hodinu porušenia, a to na každom odbernom 
mieste dotknutej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uhradením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok dotknutej organizácie v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK na náhradu škody vo výške 
preukázanej škody. 
l 0.2 Dodávate l' je oprávnený účtovať organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK úroky z 
omeškania v zákonnej výške, ak je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v omeškaní s 
úhradou faktúry vyplývajúcej z čiastkovej zmluvy, uzatvorenej medzi dodávatel'om a organizáciou 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK. 
l 0.3 Ak si dodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. VI bode 6.11 tejto dohody, je organizácie 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK oprávnená účtovať si zmluvnú pokutu vo výške l OO EUR (slovom 
jednosto eur)za každý deň omeškania. 
l 0.4 V prípade, že sa skutočné odbery elektrickej energie budú odlišovať od predbežného 
dohodnutého množstva (prípad neodobratia elektrickej energie v predbežnom množstve alebo 
prekročenie predbežného množstva), dodávateľ sa zaväzuje zaistiť dodávku elektrickej energie aj v 
týchto prípadoch za rovnakých, v tejto dohode uvedených podmienok, a to bez uplatňovania sankcií 
(zmluvných pokút) voči dotknutej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
10.5 Dodávateľ v zmysle článku XI. bodu 11.1 automaticky poskytne organizácií v zriaďovatel'skej 

pôsobnosti TSK zľavu vo výške zmluvnej pokuty v preukázanej výške vo faktúre za príslušný mesiac, 
kedy došlo k porušeniu a ktorá bude osobitne vyznačená ako odpočítaná položka. Dôkazné bremeno 
vo veci plynulosti dodávky je na strane dodávateľa. 

Článok XI. 
Náhrada škody 

11.1 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
11.2 Jednotlivé organizácie v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK a dodávate!' sa budú navzájom 
infmmovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých predpokladajú, že by mohli viesť ku škodám a 
usilovať sa prípadné nebezpečenstvo vzniku škody odvrátiť. 

Článok XII. 
Riešenie sporov 

12.1 Strany dohody sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto 
dohody boli urovnané predovšetkým cestou zmieru. 
12.2 Ak dôjde k sporu, strany dohody budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne 
vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom strana, ktorá si uplatňuje nárok, 
je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a uvedie 
odkaz na ustanovenia právneho predpisu a čiastkovej zmluvy. 
12.3 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, ktorákol'vek zo strán dohody je oprávnená predložiť 
spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 
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Článok XIll. 
Reklamácia 

13.1 Ak zistí niektorá z orgamzacn v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK chyby alebo omyly pri 
fakturácii vzniknuté napr. použitím nesprávnej ceny za elektrickú energiu alebo distribučné služby, 
aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve dodávatel'a písomnou výzvou aj emailom na 
dohodnuté kontakty t.j. reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave. Reklamácia sa 
riadi reklamačným poriadkom dodávatel'a. Reklamáciu uplatňuje dotknutá orgamzacta 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK písomnou formou aj emailom na dohodnuté kontakty u 
Dodávatel'a. 
13.2 Reklamácia faktúry musí byť uplatnená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti 
reklamovanej faktúry. Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. 
13.3 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže každá organizácia 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK písomne požiadať Prevádzkovatel'a distribučnej siete o 
zabezpečenie jeho preskúšania. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, príslušná organizácia 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou 
podl'a platného cenníka služieb distribúcie príslušného Prevádzkovatel'a distribučnej siete. 
13.4 Dodávate!' je povinný reklamáciu v súlade s platnými právnymi predpismi SR prešetriť a 
najneskôr do 30 dní (a v prípade súčinnosti tretích osôb sa táto lehota predlžuje o 5 dní) odo dňa 
obdržania reklamácie písomne oznámiť dotknutej organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK, ktorá 
podala reklamáciu, výsledok šetrenia. 
13.5 Ak bola reklamácia oprávnená, je dodávate!' povinný okamžite zjednať nápravu. 

Článok XIV. 
Zánik zmluvného vzťahu 

14.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na dva roky odo dňa 1.1.2017. Čiastkové zmluvy sa 
uzatvárajú na dvadsaťštyri po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 
14.2 Túto dohodu možno ukončiť dohodou strán dohody, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná 
forma. 
14.3 Príslušná organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK a dodávate!' je oprávnená od čiastkovej 
zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení od čiastkovej zmluvy doručeným dodávatel'ovi 
alebo odberatel'ovi, ak 
a) dodávate!' alebo odberatel' podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 
b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči dodávate l' ovi alebo odberatel'ovi treťou osobou, 
pričom dodávatel'/odberatel' je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie 
konkurzného konania, alebo 
c) bol na majetok dodávatel'a alebo odberatel'a vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo 
d) dodávate!' alebo odberatel' vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 
e) dodávate!' alebo odberatel' poruší podmienky stanovené v čl. VI a čl. VII tejto dohody, 
f) dodávate!' stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na dodávku elektrickej energie (strata 
nevyhnutnej kvalifikácie).Odstúpenie od čiastkovej zmluvy je účinné deň po dni doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení dodávatel'ovi alebo odberatel'ovi. 
14.4 Pri odstúpení od čiastkovej zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky 
pohl'adávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od čiastkovej zmluvy. 
14.5 Strany dohody sa dohodli, že túto dohodu môžu pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť 
výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď dohody doručená druhej zmluvnej 
strane. 
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Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

15 .l Pokiaľ v tejto dohode nie je stanovené inak, dodávka elektrickej energie sa riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 31 7/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s 
elektrickou energiou v neskoršom znení, zákonom č. 250/20 12Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platnými vykonávacími 
predpismi k tomuto zákonu, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a 
súvisiacimi právnymi predpismi. 
15.2 Strany dohody sa dohodli, že právne vzťahy touto dohodou neupravené sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov. 
15.3 Ak by akékol'vek ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto 
dohody. Strany dohody sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie 
nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením. 
15.4 Túto dohodu je možné meniť a dopÍňať iba postupne číslovanými písomnými dodatkami po 
súhlase všetkých strán dohody. 
15.5 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkých strán dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. 
15.6 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. 
15.7 Strany dohody vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretá podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej 
vôle, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto dohody sú 
pre nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou pripájajú vlastnoručné podpisy. 

V Piešťanoch dňa 12.12.2016 

Za dodávateľa 

Martin Ondko 
Predseda predstavenstva 

MAGNA ENERGIA a.s. 
Nitrianska 7555/18 

921 01 PieUany 
1CO: 35 743 565 <9> 

IC DPH: SK2020230135 
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1 9 ·12· 2016 
V Trenčíne dňa ........ .. ..... ......... .. 

Za odberatel'a 

Ing. Jaroslav Baška 
Predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 



Organizácie v zriaďovatel'skej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Elektrina - Elektrina- Elektrina- vel'kosf hl. ističa Elektrina- l 
Por. člslo Ele 

NN VN pred elektromerom SPOLU 

1 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka se TSK , Beluša, Farská 24ZSS97001820001 149,744 33,362 22(kW) 183,106 
2 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja skratka se TSK , Ilava 24ZSS7201985000V 3 x 100 A 
3 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kra" a skratka Se TSK , Považská Bystrica 24ZSS7205660000K 3x25A 
4 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kra" a skratka Se TSK • Považské Podhradie 24ZSS97463930003 68 kW 
5 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja skratka Se TSK}, Púchov, Kukučínova 24ZSS9746595000G 22(kW) 
6 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka se TSK , Jalovec 24ZSS6206832000H 3 x 24,7 A 
7 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka Se TSK , Nitrianske Pravno. Nádražná 24ZSS6207993000Z 3 x 75A 
8 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka se TSK , Nitrianske Rudno 24ZSS6208164000M 3 x 73A 
9 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja skratka se TSK , Nitrianske Rudno 24ZSS62081670007 3x90A 
10 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kra" a skratka Se TSK , Prievidza 24ZSS965759700AG 25(kW) 
11 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kra" a skratka se TSK , Hodovec, Krajné 24ZZS22287520005 3x40(kW)/A 
12 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja skratka se TSK , Brezovská 6, Myjava 24ZZS21 01192000X 3x50 (kW}/A 
13 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja skratka Se TSK , Trenčianska 6, NMnV 24ZZS22290270002 3 x 125 Kw/A 
14 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka se TSK , Brnianska 3, Trenčín 24ZZS2173023000Z 3 x 160 A 
15 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka SC TSK , Voda Zelená 9033, NMnV 24ZZS6077543000X 3x 120 kW/A 
16 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka se TSK , Hôrka 4, Partizánske 24ZZS4210765000Z 3x32 kW l A 
17 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (skratka se TSK}, Malé Chlievany 5, BnB 24ZZS4152229000W 3x 10 kW/A 
18 Nemocnica s poliklinikou Prievidza, F Madvu 24ZSS620160040005 2062,188 3 x 200 A 2062,188 
19 Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2 24ZSS96502790012 3 x 866 A 
20 Nemocnica s poliklinikou Prievidza. Rekreačná oblasť 24ZSS6208230000G 3x63A 
21 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986 24ZSS97403260012 1836 vysokoodber 1836 
22 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Slov. partizánov 1130/50 24ZSS9745345000V vvsokoodber 
23 Nemocnica s poliklinikou Myjava 24ZZS8302120000S 690,613 vysokoodber 690,613 
24 Hvezdáreň v Partizánskom 24ZZS42098050001 8,961 3 x 66 A 8,961 
25 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Matúšová 14 24ZZS61 06935000P 112,898 3x40A 112,898 
26 Trenčianske múzeum v Trenčíne , Nám. Ľ. Stúra 145/11 24ZZS4188452000Y 3 x 100 A 
27 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Zelezničná 6273 24ZZS4000016006F 3 x 50 A 
28 Trenčianske múzeum v Trenčíne. Malinovského 245 24ZZS2160044000E 3 x 40 A 
29 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Matúšova 2 24ZZS2230712000A 3x25A 
30 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Nám. Slobody 4 24ZZS2235464000P 3 x 50 A 
31 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Bzince pod Javorinou 72 24ZZS6052269000X 3 x 20 A 
32 Trenčianske múzeum v Trenčíne, Matúšova 8 24ZZS2172899000Q 3 x BSA 
33 Trenčianske múzeum v Trenčíne , Mierové námestie 46 24ZZS2171786000P 3x66A 
34 Trenčianske múzeum v Trenčíne , Beckov 15 24ZZS222697 4000M 3 x 100 A 
35 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 24ZZS60854950007 22,158 3 x 125 A 22,158 
36 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 24ZSS6200848300H 23,959 3x 60 A 23,959 
37 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Odborov 244/8 (budova depoz~u 24ZSS7310019000V 1,391 3x31,6A 1,391 

38 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Považské Podhradie 306 24ZSS72057990000 
39 Reqionálne kuttúme centrum v Prievidzi 24ZSS6200844000e 18,447 3x43A 18,447 

40 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Soblahovská 1508/4 24ZZS22334470001 55,037 3x25A 55,037 
41 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Kubranská 94 24ZZS2234852000l 3x25A 
42 Vere'ná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Jaselská 2 24ZZS21731 07000K 3 x 40 A 
43 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne , Hasičská 1 24ZZS2171809000E 3x 40 A 
44 Homon~rianske múzeum v Prievidzi , Košovská cesta č. 9 24ZSS6200206000V 31,255 3x 63 A 31,255 
45 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi , Košovská cesta č. 9 24ZSS6200207000Q 3 x 25A 
46 Homon~rianske múzeum v Prievidzi , Košovská cesta č. 9 24ZSS6200208000L 3x63A 
47 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi , V. Clementisa 24ZSS62030230000 3x63A 

48 Považská knižnica v Považskej Bystrici, Rozkvet 2012 24ZSS7205569000J 3 x 25A 

49 Považská knižnica v Považskej Bystrici, :>túrova 41/14 24ZSS72051160001 26,804 3 x 32 A 26,804 

50 Stredná priemyselná škola, Myjava (skrátený názov "SPS Myjava"), Komenského 1 24ZZS21583360008 150,341 3 x 20 A 150,341 
51 Stredná priemyselná škola, Myjava (skrátený názov "SPS Myjava") Komenského 1 24ZZS21 011980003 3 x 200 A 
52 Stredná priemyselná škola, Myjava (skrátený názov "SPS Myjava"), Komenského 1 24ZZS2151129000W 3 x 125 A 

53 Stredná priemyselná škola, Myjava (skrátený názov "SPS Myjava"), Novomestské 7 24ZZS60174640003 3x32A 

54 Stredná priemyselná škola, Myjava skrátený názov "SPS Myjava" , Marečká M. 7 24ZZS2158072000P 3 x 200 A 

55 Stredná priemyselná škola, Myjava (skrátený názov "SPS Myjava"} , SNP 8 24ZZS21 01199000Z 3 x 250 A 

56 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 

60,102 60,102 
(skrátený názov "Spojená škola Nováky"}, Rastislavova, 332 24ZSS6208496000A 3 x160 A 

57 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
(skrátený názov "Spojená škola Nováky''),ehemikov 8 24ZSS62086520003 3x 25 A 

58 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
(skrátený názov "Spojená škola Nováky"}, Chemikov 8 24ZSS6208653000Z 3x63A 



59 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
(skrátený názov "Spojená škola Nováky"), chemikov 8 24ZSS6208654000U 3x50A 

60 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
skrátený názov "Spojená škola Nováky"), chemikov 8 24ZSS6208657000F 3x25A 

61 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
skrátený názov "Spojená škola Nováky"), chemikov 8 24ZSS6208665000J 3x 25 A 

62 
Spojená škola, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 
(skrátený názov "Spojená škola Nováky"), bERNOLáKOVá378 24ZSS62085390000 3 x 125 A 

63 Spojená škola, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, 114,732 114,732 
Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske (skrátený názov "Spojená škola Partizánske"), Budova SNP 5 24ZZS8931380000A 3 x 315 A 

64 Spojená škola, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, 
Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske (skrátený názov "Spojená škola Partizánske"), Sokolská 24ZZS6091397000R predradený istič 1600 A 

65 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza"), Kalinčiaka 1 24ZSS965655600AG 3 x 200 A 
66 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza"), kalinčiaka 1, Dom služieb 24ZSS62002300006 81.538 125,278 3 x 60 A 206,816 
67 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza"), Svätoplukova 29 24ZSS6201463000P 3 x 200 A 
68 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza"), T. Vansovej 25 24ZSS6201094000U 3x32A 
69 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza') , Energetikov 3/QI 24ZSS6202610000B 3 x 250 A 
70 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza (skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza"), Garbiarska 26 24ZSS6202585000P 3x25A 
71 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza (skrátený názov "SOS obchodu a služieb Prievidza"), Vinohradnícka 12/ MOP 24ZSS6200850000Q 3 x 160 A 
72 Stredná odborná škola obchodu a služieb, (skrátený názov "SO::> obchodu a služieb Púchov"), 1. mája 1264 24ZSS7208129000A 195,046 3 x 400 A 195,046 
73 Stredná odborná škola obchodu a služieb, (skrátený názov "SOS obchodu a služieb Púchov"), Partizánska 1131 24ZSS7203991000T 3 x 200 A 
74 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín (skrátený názov "SOS obchodu a služieb Trenčín"), Hviezdoslavova 5 24ZZS2226921000U 346,489 3 x 160 A 346,489 
75 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín (skrátený názov "SOS obchodu a služieb Trenčín"), Jilemnického 24 24ZZS6018636000Q 3 x 160 A 
76 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín (skrátený názov "SOS obchodu a služieb Trenčín" , Veľkomoravská 14 24ZZS21718220000 3 x 160 A 

77 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOŠOaS Nové Mesto nad Váhom"), Weisseho 1 PN 24ZZS2232613000X 

143,169 3x 60 A 
143,169 

78 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom"), Weisseho 2 24ZZS22326030002 3 x 60 A 
79 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom" , Holubyho 24ZZS2228511000B 3 x 24A 
80 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" sosoas Nové Mesto nad Váhom" , Robotnícka 1 24ZZS2226630000D 3 x 80 A 
81 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom") , Rybárska 5 24ZZS6099758000S 3 x 120 A 

82 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOŠOaS Nové Mesto nad Váhom"), Jánošíková škola 24ZZS2160587000E 3x85A 
83 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom"), Jánošíkova 4 24ZZS22309200000 3 x 200 A 

84 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom"), Jánošíkova, hosp. 
budova 24ZZS22309170008 3x40A 

85 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom"), Sportová vilka 24ZZS2236094000R 3x 21 A 

86 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOŠOaS Nové Mesto nad Váhom") , Sportova internát 24ZZS2238088000Y 3 x 125 A 
87 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov" SOSOaS Nové Mesto nad Váhom"), Cachtická 9 24ZZS22289320003 3 x 100 A 
88 Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov "SPS Nové Mesto nad Váhom") 24ZZS61 03196000R 334,752 3x 160 A 334,752 

89 Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne (skrátený názov "SOS sklárska Lednické Rovne") 24ZSS72073980004 3577 3x 160 A 35,77 
90 Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne (skrátený názov "SOS sklárska Lednické Rovne") 24ZSS97491900008 18,68 3x 160 A 18,68 
91 Stredná odborná škola, Pruské (skrátený názov "SOS Pruské") 24ZSS9747459000J 27,564 3x 400 A 27,564 
92 Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou skrátený názov "SO::> Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou") 24ZZS891 031 00004 148.43 1 500 A 148,43 
93 Stredná odborná škola stro·nícka, Považská Bystrica skrátený názov "SOS stro"nícka Považská Bystrica" , Sportovcov 34112 24ZSS9740162001C 295kW 
94 Stredná odborná škola strojnícka. Považská Bystrica (skrátený názov "SOS strojnícka Považská Bystrica"), Kukučínova 207 24ZSS72037020001 69,119 432,645 3 x 63 A 501,764 
95 Stredná odborná škola, Stará Turá (skrátený názov "SOS Stará Turá") 24ZZS2234860000P 3 x 630 A 
96 Stredná odborná škola, Stará Turá (skrátený názov "SOS Stará Turá") Sportová 675- miesto spotreby Spertová 675 24ZZS8411 0600000 156 3 x 80 A 156 
97 Stredná odborná škola, Stará Turá skrátený názov "SOS Stará Turá"), Sportová 675 - miesto spotreby Stefánika 61 24ZZS607 4157000M 3 x 160 A 

98 Stredná odborná škola, Trenčín (skrátený názov "SOS Trenčín" , K Výstavisku 11 24ZZS6025100000D 136.45 1 OOOA 136,45 

99 Stredná odborná škola, Trenčín (skrátený názov "SOS Trenčín") , Pod Sokolicami 14 24ZZS84200800000 3 x 315 A 
100 Stredná odborná škola, Handlová ( skrátený názov "SOS Handlová") , Lipová 15 24ZSS45144420001 275,448 3x40A 275,448 
101 Stredná odborná škola, Handlová ( skrátený názov "SOS Handlová") , Lipová 15- OO 24ZSS6206560000U 3 x 160 A 
102 Stredná odborná škola, Handlová ( skrátený názov "SOS Handlová"), Mierové námestie 8 24ZSS6205995004 3 x 160 A 
103 Stredná odborná škola, Handlová skrátený názov "SOS Handlová" , Stiavnícké Bane 718 24ZSS6103562000H 3x32A 
104 Stredná odborná škola, Handlová (skrátený názov "SOS Handlová"), CSA 236/12 24ZSS6205942000C 3 x 160 A 
105 Stredná odborná škola, Púchov (skrátený názov "SOS Púchov") x potreba vybudovať hl. elektrome o 
106 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín (skrátený názov "SOS stavebná Emila Belluša Trenčín"), Staničná 4 24ZZS2185809000A 85,963 3x 80 A 85,963 

107 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín (skrátený názov "SOS stavebná Emila Belluša Trenčín") , Brnianska 4 24ZZS70553766000V 3 x 160 A 

108 Stredná odborná škola, Bánovce nad Bebravou _(skrátený názov "SOS Bánovce nad Bebravou" , A. Hlinku 21 24ZZS41809010000 106,177 3x 80 A 106,177 

109 Stredná odborná škola, Bánovce nad Bebravou (skrátený názov "SOS Bánovce nad Bebravou"), Farská 19 24ZZS6118837000Y 3 x 100 A 

110 Stredná odborná škola, Bánovce nad Bebravou (skrátený názov "SOS Bánovce nad Bebravou"), Farská 7 24ZZS8916370000V 3 x 100 A 

111 Stredná odborná škola, Prievidza skrátený názov "SOS Prievidza") , T. Vansovej 32 24ZSS9650750001 O 187,665 vysokoodber 187,665 

112 Stredná odborná škola. Prievidza (skrátený názov "SOS Prievidza"), Chatová oblasť 145 24ZSS6208218000P 3 x 40 A 
113 Stredná odborná škola, Prievidza (skrátený názov "SOS Prievidza"), Atriová 3 24ZSS62025890005 3x 150 A 

114 Stredná odborná škola, Prievidza skrátený názov "SOS Prievidza"), Sládkovičova 11 24ZSS6201336000Z 3 x 60 A 



115 Stredná odborná škola, Prievidza (skrátený názov "SOS Prievidza"), Falešnika 6 24ZSS6321351000K 3 x 120 A 
116 Stredná odborná škola, Dubnica nad Váhom (skrátený názov "SOS Dubnica nad Váhom"), Bratislavská 439/18 24ZSS97437740006 3 x 250A 
117 Stredná odborná škola, Dubnica nad Váhom (skrátený názov "SOS Dubnica nad Váhom"), Bratislavská 441/20 24ZSS72005570001 138,679 3x60A 138,679 
118 Stredná odborná škola, Považská Bystrica (skrátený názov "SOS Považská Bystrica"), Pov. Podhradie 300 24ZSS7304705000M 3x63A 
119 Stredná odborná škola, Považská Bystrica skrátený názov "SOS Považská Bystrica"), Slov.partizánov 24ZSS7326882000M 3x63A 
120 Stredná odborná škola, Považská Bystrica (skrátený názov "SOS Považská Bystrica"), Stred 20 24ZSS72047200008 3x51 A 
121 Stredná odborná škola, Považská Bystrica (skrátený názov "SOS Považská Bystrica"), pov. Podhradie VO 24ZSS9749222001V 3 x 125 A 
122 j::ilreana oaoorna sKola, PovazsKa Bystnca sKrateny nazov ··::su::s t-'ovazsKa t:Systnca··), :;tov.pantzanov 

4"·~--~~ ·~· ov.JlA 236,685 3 x 63A 236,685 
123 Gymnázium, Myjava (skrátený názov "Gymnázium Myjava" 24ZZS21 011970008 55,806 55,806 
124 Gymnázium, Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov" , 1. má·a 905/BYT 2 24ZSS7208111000J 3x 200 A 
125 Gymnázium. Púchov (skrátený názov "Gymnázium Púchov") , Nábrežie slobody 523 24ZSS7208359000F 38,357 3x 100 A 38,357 
126 Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou (skrátený názov "Gymnázium Bánovce nad Bebravou" , Hlavná budova 24ZZS4180698000U 3x 66 A 
127 Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou skrátený názov "Gymnázium Bánovce nad Bebravou"), Rajcova budova 24ZZS4180699000P 3x 33 A 
128 Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou (skrátený názov "Gymnázium Bánovce nad Bebravou"), Jesenského budova 24ZZS41807000006 27.474 3x 40 A 27,474 
129 Gymnázium, Partizánske skrátený názov "Gymnázium Partizánske"), Komenského 24ZZS4152141 OOOU 17.478 3 x 170 A 17,478 
130 Gymnázium M. R. Stefánika. Nové Mesto nad Váhom (skrátený názov "Gymnázium Nové Mesto nad Váhom") 24ZZS21606020006 28,947 3 x 125 A 28,947 
131 Gymnázium Ľudovíta Stúra, Trenčín (skrátený názov "Gymnázium Trenčín") , 1.mája2 24ZZS21728090006 3x200A 
132 Gymnázium Ľudov íta Stúra, Trenčín (skrátený názov "Gymnázium Trenčín") , 1.mája 7 24ZZS60372710008 3x60A 
133 Gymnázium Ľudovíta Stúra, Trenčín skrátený názov "Gymnázium Trenčín") , 1.mája 8 24ZZS60118553000Y 139,1 3 x 160 A 139,1 
134 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") 24ZSS62005520000 132,625 3x600A 132,625 
135 Gymnázium, Považská Bystrica (skrátený názov "Gymnázium Považská Bystrica"), Skolská 234/8 24ZSS7203687000Q 68,613 3 x 100 A 68,613 
136 Gymnázium, Považská Bystrica skrátený názov "Gymnázium Považská Bystrica" , Skolská 228,229 24ZSS97 40162001 C 3x 63 A 
137 Gymnázium, Dubnica nad Váhom skrátený názov "Gymnázium Dubnica nad Váhom") 24ZSS7200162000B 41 3x 100 A 41 
138 Stredná umelecká škola . Trenčín skrátený názov "SUS Trenčín" 24ZZS2185808000F 106,264 3 x 400 A 106,264 
139 Stredná priemyselná škola, Dubnica nad Váhom (skrátený názov "SPS Dubnica nad Váhom") 24ZSS97485393000G 165,075 vvsokoodber 165,075 
140 Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica (skrátený názov "SPS Považská Bystrica") 24ZSS97 46487000J 117,685 vvsokoodber 117,685 
141 Obchodná akadémia, Považská Bystrica (skrátený názov "OA Považská Bystrica") 24ZSS7203662000Q 55,564 3 x 63A 55,564 
142 Obchodná akadémia, Prievidza (skrátený názov "OA Prievidza"), F.Madvu 2 24ZSS62015830006 3 x 125 A 
143 Obchodná akadémia, Prievidza ( skrátený názov "OA Prievidza"), F .Mad vu 2 24ZZS6201580001 32,888 3 x 125 A 32,888 
144 uoc oana aKaaemta, uava SKrateny nazov UA ava - e OKovane pracov iSKO UA ovazs<a tsystn ca 

·~ ''" .. '-'VVVI 6,878 3 x 100 A 6,878 
145 Obchodná akadémia Milana Hodžu ,Trenčin (skrátený názov "OA Trenčín") 24ZZS2172806000L 57 3 x 125 A 57 
146 Sportové gymnázium, Trenčín (skrátený názov "Sportové gymnázium Trenčín") , domov mládeže blok A 24ZZS218581 OOOOC 3 x 150 A 
147 Sportové gymnázium, Trenčín (skrátený názov "Sportové gymnázium Trenčín") , domov mládeže blok D 24ZZS2185811 007 3 x 150 A 
148 Sportové gymnázium, Trenčín (skrátený názov "Sportové gymnázium Trenčín") , kotolňa domova mládeže 24ZZUS61242530000X 3 x 150 A 
149 Sportové gymnázium, Trenčín (skrátený názov "Sportové gymnázium Trenčín") , domov mládeže blok C, kuchynský blok 24ZZS21858120002 3x360A 
150 Sportové gymnázium, Trenčín (skrátený názov "Sportové gymnázium Trenčín") , atletický štadión 24ZZS21858360007 360,034 3x50A 360,034 
151 Centrum sociálnych služieb- Bánovce nad Bebravou (skratka CSS - Bánovce nad Bebravou), K Zornici 1 24ZZS4215169000H 29,269 3x64A 29,269 
152 Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou (skratka CSS- Bánovce nad Bebravou , Textilná 19 24ZZS4214347000X 3x50A 
153 Centrum sociálnych služieb- Bánovce nad Bebravou skratka CSS- Bánovce nad Bebravou) , Textilná 18 24ZZS42143540005 3 x 200 A 
154 Centrum sociálnych služieb- DOMOV JAVORINA (skratka CSS- DOMOV JAVORINA), Bzince pod Javorinou 24ZZS6039808000V 56,996 3 x 100 A 56,996 
155 Centrum sociálnych služieb- AVE (skratka CSS- AVE) 24ZSS72006730002 3 x 100 A o 
156 Centrum sociálnych služieb- LIPOVEC (skratka CSS- LIPOVEC) 24ZZS2233735000X 38 3x63A 38 
157 Centrum sociálnych služieb- LIPA (skratka CSS- LIPA 24ZZS2196508000J 78,342 3 x 120 A 78,342 
158 Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne skratka CSS- Lednické Rovne) 24ZSS72074750000 51,423 3 x 125 A 51,423 
159 Centrum sociálnych služieb - Jesienka (skratka CSS- Jesienka), Staromyjavská 77 24ZZS21 01461 OOOZ 3 x 160 A 
160 Centrum sociálnych služieb- Jesienka (skratka CSS- Jesienka), Staromyjavská 77 24ZZS21580590002 112,469 3x21 A 112,469 
161 Centrum sociálnych služieb- Bórik (skratka CSS - Bôrik , Nitrianske Pravno 24ZSS9655438000G 0,13 294,37 3 x 400 A 294,5 
162 Centrum sociálnych služieb- Bôrik (skratka CSS- Bôrik , Valašská Belá 24ZSS6209505000H 3 x 40A 
163 Centrum sociálnych služieb- Nová Bošáca (skratka CSS- Nová Bošáca), 68 24ZZS84168700009 294,521 3 x 315 A 294,521 
164 Centrum sociálnych služieb- Nová Bošáca (skratka CSS- Nová Bošáca), 65 24ZZS2225286000Q 3x40A 
165 Centrum sociálnych služieb- Partizánske (skratka CSS- Partizánske) 24ZZS70603260000 140,352 3 x 250 A 140,352 
166 Centrum sociálnych služieb- BYSTRICAN (skratka CSS- BYSTRICAN , Zakvašov 1535/47 24ZSS7205215000G 179,097 3x50A 179,097 
167 Centrum sociálnych služieb- BYSTRICAN (skratka CSS- BYSTRICAN), Zakvašov 1535/48 24ZSS72052180001 3 x 200 A 
168 Centrum sociálnych služieb- BYSTRICAN (skratka CSS- BYSTRICAN), Zakvašov 1935 24ZSS72051880003 3 x 200 A 
169 Centrum sociálnych služieb- BYSTRICAN (skratka CSS- BYSTRICAN), Zakvašov 1535 24ZSS7205214000L 3 x 160 A 
170 Centrum sociálnych služieb- KOLONKA (skratka CSS- KOLONKA), J. Smreka 486, Púchov 24ZSS72090910007 89,275 3 x 160 A 89,275 
171 Centrum sociálnych služieb- Chmelinec (skratka CSS- Chmelinec , Hoštinska 1646 24ZSS72078390000 223,769 3x400A 223,769 
172 Centrum sociálnych služieb- Chmelinec skratka CSS- Chmelinec), Hoštínska 1620 24ZSS7207837000A 3 x 170 A 
173 Centrum sociálnych služieb -Juh (skratka CSS- Juh) 24ZZS605641800M 264,319 vysokoodber 264,319 
174 Domov sociálnych služieb- Adamovské Kochanovce (skratka DSS Adamovské Kochanovce) 24ZZS84221700007 3 x 250 A 
175 Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce skratka DSS Adamovské Kochanovce 24ZZS21963490004 1 x25A 
176 Centrum sociálnych služieb- NADEJ (skratka CSS- NADEJ), č. 197 Dolný Lieskov, Adamovce 24ZSS9748111001K 16,624 177,987 3x300A 194,611 
177 Centrum sociálnych služieb- NADEJ (skratka CSS- NADEJ), č. 32, Dolný Lieskov 24ZSS7206075000N 1 x 25A 
178 Centrum sociálnych služieb- NADEJ (skratka CSS- NADEJ), Stupné č. 2 24ZSS72066020001 3x63A 
179 Domov sociálnych služieb- Púchov- Nosice (skratka DSS Púchov - Nosice) 24ZSS72089960001 66,119 3 x 160 A 66,119 
180 HUMANITY- Centrum sociálne· pomoci skratka HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka , Viničná 17 24ZSS6209600000Z 65,542 3 x 125 A 65,542 
181 HUMANITY- Centrum sociálnej pomoci skratka HUMANITY- CSP Veľká Lehôtka , Odbo·árov 6 24ZSS6201379000X 3x63A 
182 HUMANITY- Centrum sociálnej pomoci (skratka HUMANITY- CSP Veľká Lehôtka), Nábrežie sv. Metoda, 16 24ZSS62002250000 3x25A 



-
183 Centrum sociálnych služieb- DOMINO (skratka CSS- DOMINO), Nábrežie sv. Metoda 11 24ZSS62002220002 3 x 25A 
184 Centrum sociálnych služieb- DOMINO (skratka CSS- DOMINO), Veterná 11 24ZSS6201388000VV 3 x 125 A 
185 Centrum sociálnych služieb- DOMINO skratka CSS- DOMINO), Veterná 11- MA 24ZSS62013870000 3 x 50 A 
186 Centrum sociálnych služieb- DOMINO (skratka CSS- DOMINO , Včelárska 8 24ZSS6200907000E 62,914 3 x 40 A 62,914 
187 Centrum sociálnych služieb- LUC (skratka CSS- LUC) 24ZSS7203249000V 80,915 3 x 160 A 80,915 
188 Centrum sociálnych služieb- SLOVEN (skratka CSS- SLOVEN) 24ZSS97409080001 339,231 vysokoodber 339,231 
189 Centrum sociálnych služieb- DEMY (skratka CSS- DEMY 24ZZS22337240007 71 ,161 3x 315 A 71,161 
190 Domov sociálnych služieb- Zemianske Podhradie (skratka DSS- Zemianske Podhradie) 24ZZS2238287000P 97,173 3 x 100 A 97,173 
191 Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bemoláková 14/604, 915 01 24ZZS2160888000P 76.784 3 x 200 A 76,784 
192 Trenčianský samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A 24ZSS7027230000Z 141 245 3 x 550 A 386 
193 LOKA Patrovec 401 , Dubodiel (Odberateľ je TSK) 24ZSS22294370005 6 3 x 170 A 6 

SPOLU 8690,773 4737,662 13428,435 


